
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTIE ADRES:                                                                                  
G. Smedts, Valkenkampstraat 14,                                                                                

5807 AN Oostrum ☎ 0478 – 58 46 42                                                                                  

Emailadres: weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

SLUITING AAN TE LEVEREN KOPIJ:                                                                           
ZATERDAG 18.00 uur 

FINANCIELE ZAKEN & ABONNEMENT:                                                                             

R. Arts, Eijckenhof 6, 5807 CH Oostrum  ☎ 06 - 51 26 99 58                  

Emailadres:  financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl 

BEZORGKLACHTEN:   PERIODIEK   ☎ 0478 – 58 28 77 
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Mail uiterlijk 30 november naar 

verzinenwininoostrum@gmail.com 



 
 

 

 

Voor een huisarts na 17.00 uur en in het weekend,                    
de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten.                        

Voor Spoedrecepten van uw Apotheek kunt u buiten 
openingstijden terecht bij een Huisartsenpost. 

0900 – 8818  
Bij een melding van vernieling                                         

of overlast dan kunt u  zich wenden tot de wijkagenten 
van de Politie Venray-Oost      

 

Esther Kessels, (esther.kessels@politie.nl)              

Harry van der Kruijs,                                        
Peter Wefels en Esther van Lee 

                                                                                                                                                                                 

 Bereikbaar via  

GEEN SPOED, WEL POLITIE ?                                        

0900 – 8844 
Meldingsformulier: www.politie.nl 

Email: wijkagenten-venray-oost.venray-gennep@politie.nl 
 

Hinder of overlast in de openbare ruimte,                                  
of als u vragen of meldingen van praktische aard                       

zoals b.v. Losliggende stoeptegels, gevaarlijke                     
obstakels e.d. met de: 

GEMEENTE VENRAY       

523333 

WEEKENDDIENSTEN                                                                     
HUISARTSEN & APOTHEEK 

MELDINGEN                                                                     
AMBULANCE-POLITIE                                                           
GEMEENTE VENRAY 

 

   Zaterdag 2 November 09.00 - 12.00 
            (Elke Zaterdag met een even weeknummer)

        INZAMELEN OUD PAPIER

                     LOCATIE: PARKEERPLAATS

                     ‘t ALLEMANSCAÉ

  2019 - ROOSTER - 2019
           Gezellig Zondagmiddag
  

27 Okt 
10 Nov 
24 Nov 
8 December 
22 December 

27 okt. 09.30u. Opluistering Allerzielen

28 okt. 19.30u. Groepsrepetitie koper/laag hout

28 okt. 20.15u. Repetitie orkest

30 okt. 19.00u. Repetitie Hit-it

30 okt. 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

2 nov. Inzamelen oud papier

16 nov. Inzamelen oud papier

24 nov. Intocht Sinterklaas

30 nov. Inzamelen oud papier 



                   
Zondag 27 okt. 9.30 uur: Allerheiligen- en Allerzielendienst (Pastoor) (MV.SMT)
 in de kerk en daarna zegening van de graven op kerkhof Trans Cedron! 
 voor het geluk en welzijn van onze parochie Oostrum,
 tegen alle oorlogsgeweld en voor vrede in de wereld,
 Martin Hermans,
 Hanny Steenkamer-Hoogenes, 
  overleden ouders Camps-Wolters en overleden familieleden, 
 Geert Camps en Nel Camps-van Vegchel,
 Antoon Janssen en Bertha Janssen-Schelbergen, 
 overleden ouders Thielen-Steeghs en overleden familieleden,
 Truus Claessens-Christians,
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. 

Dinsdag 29 okt. 9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (Pastoor)  

Woensdag 30 okt. 20.00 uur: Parochievrijwilligersfeestavond in de Bowling!

Vrijdag 1 nov. 9.00 uur: Allerheiligenmis in de Mariakapel (Pastoor) 

DE OVERLEDEN PAROCHIANEN SINDS DE ALLERZIELENDIENST 28-10-2018 ZIJN:

1. Leo Custers,  79 jaar oud.
2. Geert Camps,  73 jaar oud.
3. Bertha Janssen-Schelbergen,  97 jaar oud.
4. Mia Jacobs-Driessen,  88 jaar oud.
5. Jo Coopmans-Schelbergen,  92 jaar oud.
6. Truus Muijres-Derks,  90 jaar oud. 
7. Truus Claessens-Christians,  95 jaar oud. 

De “uitvaartkruisjes” van deze overledenen kunnen na de Allerheiligen- en Allerzielendienst
door nabestaanden worden opgehaald en mee naar huis worden genomen! 
  Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl                                                       

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.   

 In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas  
 dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 08.00 uur op te geven bij vicevoorzitter
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.          
         

 

 GEZELLIG ZONDAGMIDDAG 
     Aanstaande zondagmiddag is de Watermolen weer geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.  

  

 Ben je met je kinderen of kleinkinderen op het fort, loop gerust binnen voor een kop koffie of iets fris.  
 Wil je méér dan een blokje om, de Watermolen is een mooi rustpunt. 
 Ook als je zin hebt in een spel of gewoon een praatje ben je van harte welkom. 
 Kijk in de activiteitenkalender voor de data. 
 

           Hopelijk tot ziens. 
 

 

 

 





Muzikale middag Aostrumse Zangkompeneej                                   

& Ut Göt in Oostrum  

Op zondagmiddag 27 oktober verzorgen de Aostrumse 
Zangkompeneej en Ut Göt samen een muzikale middag                 

in Back in Time te Oostrum. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 14.30 uur opening  
 Optreden Zangkompeneej   
 Optreden Ut Göt  
 Pauze  
 Optreden Zangkompeneej  
 Optreden Ut Göt  
 Pauze  
 Gezamenlijk optreden van de Zangkompeneej en Ut Göt 
 Sluiting omstreeks 17.00 uur 

Er is flink gerepeteerd om deze muzikale middag tot een succes te maken. Graag nodigen u 
wij dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij rekenen op uw komst!!  De toegang is gratis. 

 

ZITTINGS-AOVENDEN KARKLINGELS 
 
Vreejdag 22 nevember en zaoterdag 23 nevember zien wèr de jaorlekse 
zittings-aovenden van òs Carnavalsvereniging. Ok dit jaor denke we d’r ien 
geslaagd te zien een moj programma vur ollie ien mekaar te zette mit 
butedäörpse artiesten en van aege bòjjem.  
 
Dit wilde nie missen, ge kunt de kaarte hale op de volgende daag: 
 
Verkoeëp leeje: Allemanscafé Aostrum 

Zaoterdag 2 Nevember tusse 17:00 en 19:00 
  

(Ge mugt maximaal 4 kaarte p.p. mit neme) 
 
Vreeje verkoeëp: Allemanscafé Aostrum 

Zondag 10 Nevember tusse 15:00 en 16:00 
Pries € 12,50 ,- 

 
Noa de vreeje verkoeëp zien d’r nog kaarte áf te hale beej: 
 
Arjan Kempen, Hoefslag 5 
 
De Kemmissie Zitting 
 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208

info@vande-mortel.nl
www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  I E D E R  G E V A L  L E V E N S W I J Z E R

“Wat zijn mijn spaardoelen? Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen en nu?”                                          “Wat is mijn scenario bij overlijden?”

In elke fase van je leven



Extra Informatieavond Postcoderoos “De Voorde – Oostrum” 

Beste Inwoners van Oostrum, 

Het is inmiddels al meer dan twee weken geleden dat wij, BeePower, van de Dorpsraad van Oostrum, 
het podium hebben gekregen, om de Postcoderoos “De Voorde – Oostrum” op het industrieterrein 
Hulst 2, te introduceren. 

We waren blij met de opkomst bij de Openbare Dorpsraadvergadering op 8 oktober j. l. . Dit geeft 
aan dat er veel belangstelling is voor wat er in Oostrum leeft, verandert en ontstaat. 

Voor diegenen die niet aanwezig waren nog even kort een toelichting van wat een postcode is en 
enkele zaken specifiek voor de postcoderoos “De Voorde – Oostrum”. 

 

 

Ook verwijzen wij graag naar de artikelen in Hallo Venray (pagina 6) en in Peel en Maas (voorpagina) 
van donderdag 10.10 2019 betreffende deze postcoderoos. 

Tot op heden hebben wij al een aantal reactie gehad op onze oproep voor een vrijblijvende 
aanmelding voor dit project om je eigen stroom op te wekken op andermans dak. 

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat er in Oostrum nog meer belangstellenden zijn, nodigen wij U uit  
op woensdag 30 oktober a.s. van 20:00 – 21:30 uur in gemeenschapshuis “De Watermeule”, 
Buitenhof 2, 5807 BW Oostrum, om een extra informatiebijeenkomst bij te wonen voor meer 
specifieke uitleg, om antwoorden op Uw vragen te krijgen over dit project EN om U  alsnog de 
gelegenheid te geven U vrijblijvend aan te melden. 

Wij hopen velen van U te mogen verwerkomen. De koffie en de  thee staan klaar! 

Met vriendelijke groeten en tot volgende week woensdagavond, 

 

Postcoderoos - algemeen: 

• Nederlandse Belastingmaatregel (Regeling Verlaagd Tarief) 
• Voor particuliere huishoudens en MKB-ers 
• Lokaal opwekken duurzame energie maar NIET op eigen dak 
• Coöperatievorm 
• Opbrengst kWh-tarief en Energiebelasting incl. BTW (2019: € 0,16) 
• Gedurende 15 jaren gegarandeerd 
• De Lokale Energie Monitor 2018: meer dan 250 gerealiseerde postcoderozen met 

zonnepanelen in Nederland (Limburg: 4) 

Postcoderoos “De Voorde – Oostrum”: 

• Dak van industrieel gebouw aan De Voorde 26 ,  De Hulst 2 
• Potentieel 700 panelen (energieverbruik voor 70 huishoudens) 
• Verwacht rendement op geïnvesteerd vermogen 5-7% 



UW MOBILITEITSPARTNER  BLITTERSWIJCK 

OUDE HEERWEG 23  BLITTERSWIJCK   T 0478 532 444  E INFO@WEJEBE.NL   WWW.WEJEBE.NL

AUTO
STERK IN ELK MERK!

 ONDERHOUD 
APK 

OCCASIONS 
REPARATIE

SCHADEHERSTEL
LEASING

WASSERETTE
BROMMOBIELEN



Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend                                       
gebruikt worden voor plaatsing op de website van KBO-Oostrum.                                                                                                                                                                                              

Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden. 
 

   THEMAMIDDAG DIËTETIEK 
Datum:  dinsdag 5 november  aanvang 14.00u.     

Locatie: de Watermolen    

Opgave: bij Jan Kreutz  tel. 0478-588355  tussen 18.00 – 20.00u of mail jankreutz@hotmail.com  

                                                      
Danny Broeren-Custers diëtist & counsellor & leefstijlcoach verzorgt een leerzame middag.                                                               

Om langer te leven en om chronische ziekten en beperkingen zo lang mogelijk uit te stellen,                                                     
is gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging belangrijk. Dit geldt ook voor onze doelgroep                            
van 50+ in Oostrum.  

Het proces van (gezond) ouder worden verloopt bij iedereen anders.  Er zijn algemene voedingsrichtlijnen 
te geven, maar er kunnen ook aanvullende specifiekere adviezen nodig zijn t.a.v. voeding, ziekte en 
gezondheid.  

De algemene voedingsrichtlijnen met extra aandachtspunten voor de doelgroep 50+ zullen op deze 
middag aan bod komen tijdens de bijeenkomst. 

Zijn er specifiek vragen of onderwerpen waar u meer over wilt weten, geef dit dan van te voren aan via 
onderstaande strook bij Jan Kreutz , Wester Thienweg 17. 

We zullen zeker ook nog ruimte reserveren voor het stellen van vragen! Want soms zie je door de bomen 
het bos niet meer met alle informatie en de goed bedoelde adviezen over voeding! 

 

Mijn vraag voor de themamiddag diëtetiek, dinsdag 5 november 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



  

 

STICHTING HISTORISCHE KRING OOSTRUM EN SPRALAND 

 

Publicatie van de Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. 
 
Verslaglegging van oorlogservaringen van heer Dijkman, oud-politieagent en oud-inwoner van 
Oostrum.  Periode september 1944 tot Kerstmis 1944. 
 
 
Deel 2 
 
Op  Maandag 2 October evacueerde het dorp Holthees en kwam de schoonzuster van juffrouw 
Jacobs , met haar gezin bij ons in. Zij sliepen in onze woonkamer op den grond. 
Dinsdag daarop kwam hun dochter  Stiena uit haar betrekking te Oirlo, ook bij ons, zoodat de familie 
Koenen  toen met 6 personen was. Het huis was toen, ook met de soldaten, aardig vol. 
De soldaten die tot nu toe in het pakhuis hadden geslapen, begonnen een beetje te mopperen en 
wilden een betere slaapplaats hebben. Het gevolg was dat er drie in de slaapkamer van juffrouw 
Jacobs sliepen en de rest in het pakhuis bleef. 
Omstreeks eind september 1944 lieten de moffen de wissels van het spoorwegemplacement Venray 
in de lucht vliegen. De stukken werden veel te zwaar geladen, waarvan het gevolg een grondige 
vernieling was. Achter ons huis kwam een stuk van en rail te liggen, dat 12 kilogram woog en 
minstens 70 meter door de lucht moet zijn gevlogen. 
Het granaatvuur der Engelschen werd steeds erger, zoodat we steeds dachten dat ze nu wel eens 
vlug konden komen. Er kwam echter niets. Op 12 October 1944 werd er bekend gemaakt dat alle 
mannen van 15 tot 60 jaar  zich gereed moesten houden om vandaag of morgen over de Maas te 
worden gevoerd. 
We waren thuis met drie man die in die jaren vielen en wij, n.l.Koenen, zijn zoon Antoon en ik, doken 
weer onder en vertrokken naar de Rosmolen. We zijn daar drie dagen gebleven en keerden toen 
weer naar huis. 
In die drie dagen gebeurde er echter heel wat. 
In den namiddag van  13 October kwam onverwachts (tenminste voor de bevolking )  een zwaar 
artillerievuur van de Engelschen op Oostrum en omgeving. 
Het huis van kolenhandelaar Maas brandde daardoor geheel uit, terwijl door het aanhoudend 
granaatvuur redding en blussching erg werd bemoeilijkt en zeer gevaarlijk was. Er bleef dan ook 
zoowat niets van over. 
De moffen hadden dit bombardement zeker vooruit geweten. Er stonden namelijk in en om Oostrum 
een 20 gevechtswagens met afweergeschut,  die op elk overvliegend vliegtuig schoten, wat  soms 
een geweldig leven was en waar de bevolking bang voor was dat ze uit de vliegtuigen soms terug 
mochten schieten. Den morgen voor het bombardement vertrok echter alles haastig en 
onverwachts. 
Op dienzelfden dag waren wij mannen bezig met schuilkelders te maken in de bosschen bij de 
Rosmolen. Wij waren net met een handkar onderweg om wat zwaar hout uit het bosch te halen, 
toen wij door die granaatregen werden overvallen. 
Er was echter negens eenige dekking ter plaatse, zoodat we maar plat in het karspoor van dien weg  
gingen liggen. Door opstaan, verder loopen en weer vallen, wisten we dekking te krijgen achter een  



hoop takkenbossen en lagen daar betrekkelijk veilig. Ik bleef daar een paar minuten liggen, met mijn 
gezicht zoo dicht en diep mogelijk in de takkenbossen. 
Geregeld wilde ik weg gaan, maar dan hoorde je weer een paar granaten afschieten en even later 
kwamen ze al weer over vliegen. Op een gunstig moment wist ik vandaar weer verder in een 
ondergrondsche schuilkelder te komen. 
In de buurt vielen toen wel een 30 à 40 granaten. De eerste schrik zat er toen in voor de granaten. 
Toen wisten we zoo’n beetje wat het waren.     
 
Een groote denneboom van ongeveer 40 centimeter middellijn lag dicht bij ons, afgeschoten op den 
grond. De boom was afgeschoten op nog geen meter boven den grond. 
Zaterdag 14 October kwam kleine Karel Koenen ons halen. Het gevaar scheen weg in Oostrum, daar 
alle soldaten bijna waren vertrokken en wij dus op huis aan. 
Op dien dag begon ons lijden van 15 dagen in een fabriekskelder van de boterfabriek, gelegen vlak 
tegenover onze eigen woning. 
De vrouwen durfden niet meer in onze eigen huiskelder te blijven slapen en zoodoende gingen we 
dus over naar dien fabriekskelder. We zaten er in met ongeveer met 85 menschen , enkele dagen nog 
wel meer en zijn daarin gebleven tot 29 October. Ook daar hebben we heel wat angst  en ellende  
mee gemaakt. 
De zware granaataanvallen op Oostrum duurde voort, zoowel overdag als des nachts. 
Daarbij ook nog een aanval van vier Typhoon vliegtuigen, welke , zooals werd gefluisterd, een aanval 
deden op de geheime radiozender van de moffen, die slechts 40 meter bij onze kelder vandaan, in 
een anderen kelder werd gebruikt. 
De vliegtuigen doken één voor één achter elkaar aan en wierpen ieder twee lichte bommen, 
vergezeld van hevig mitrailleurvuur. 
De 1e bom viel ongeveer 10 meter vanaf onze schuilkelder. 
We dachten toen zeker dat onze laatste minuten waren aangebroken en we door de volgende 
bommen zouden worden getroffen. 
Als je die dan die bommen aan hoorden komen fluiten, had je een heel beroerd gevoel, dat vertel ik 
U. 
De volgende bommen vielen echter steeds verder, zoodat dit ook weer goed afliep. 
In die 15 dagen dat we in dien kelder zijn geweest , hebben we op bevel van de moffen ongeveer één 
uurtje  moeten verlaten, omdat de moffen de fabrieksschoorsteen de lucht in zouden laten vliegen. 
We zochten onderdak in een kelder van de familie Verblakt. Na twee ontploffingen te hebben 
gehoord, kwamen we weer boven en zagen toen, dat ze behalve de fabrieksschoorsteen, tegelijk de 
kerktoren maar in het schip van de kerk hadden laten vallen en die ook geheel was verwoest. 
De kerken in Limburg zijn op die manier bijna allen zoo gevallen. In onze buurt weet ik nog maar 
twee kerken die gespaard zijn gebleven. Een kerk had geen toren en behoefde dus niet omhoog te 
gaan, de andere kerktoren is wel heel zwaar beschadigd, doch hangt toch nog. 
Gemeentelijke uurwerken vindt men hier echter, door de vernieling van de kerktorens nergens meer. 
De eerste dag van ons verblijf in den fabriekskelder aten we zoo tusschen de granaten door,nog 
zoo’n beetje thuis.Na een paar dagen ging dat wegens het gevaar ook niet meer en bleef men zoowat 
den geheelen dag maar beneden. Een paar dagen leefden we op water en brood. 
Eén dag kregen  alleen de kinderen een sneedje brood. Brood was er niet meer te krijgen, daar de 
beide bakkerijen die Oostrum bezat, in puin waren geschoten.  
Ook ander voedsel leek er toen wel niet te zijn. 
Toen kregen er echter een paar een goede ingeving. Over de straat en overal liepen de varkens maar 
gewoon los rond. Er werden er een paar opgevangen en toen brak er wat het eten aangaat, werkelijk 
een goeden tijd aan. In tijden hadden we niet zoo goed en zooveel gegeten. Er werden aardappels , 
erwten enz gehaald. Op drie fornuizen, werd in drie ploegen eten klaar gemaakt, terwijl er echter, 
wegens het gevaar maar twee maal per dag werd gegeten. 
 
 

© Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming van de Stg Historische Kring Oostrum                
worden overgenomen of gepubliceerd.  





 

 

Secretariaat : A. Vollenberg 
  De Horik 4 
  5807 CJ Oostrum 
Telefoon : 06-16642659 
E-mail : bestuur@karklingels.nl 
Bankrekening : NL67RABO0140093524 
 
 
 
 

_____ 
                                                                    Oostrum, 12 oktober 2019 
 
 

Hierbij nodigen wij U uit voor de op vrijdag 8 november a.s. te houden jaarvergadering  
in Café-Zaal “Back in Time”. 
 
 
Aanvang: 20.11 uur. 
 
 
Agenda: 
 
01. Opening 
02. Ingekomen stukken en mededelingen 
03. Notulen jaarvergadering 10-11-2018  
04. Jaaroverzicht 2018-2019 
05. a Financieel overzicht 2018-2019 
    b. Verslag kascommissie 
    c. Benoeming nieuw lid kascommissie 
06. Vaststellen contributie 
07. Begroting 2019-2020 
08. Bestuursverkiezing 

Verkiezing nieuw bestuurslid; door het bestuur worden voorgedragen: 
Frank Jansen (bestuurslid) 
Mogelijke kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk 
aanmelden bij Sjoerd Vollenberg, voorzitter.  

09. Programma 2019-2020 
10. Rondvraag 
11.. Sluiting 
 
Namens het bestuur, 
 

  Sjoerd Vollenberg (voorzitter) 
 
 
p.s. Notulen jaarvergadering 10-11-2018 en jaaroverzicht 2018-2019 zijn vanaf 1-11-2019 te 

raadplegen via onze website: www.karklingels.nl. Het financieel overzicht is vanaf 1-11-2019              
op te vragen bij het secretariaat (e-mailadres: bestuur@karklingels.nl) 





Publiekswandeling paddenstoelen 
Op zondagmorgen 27 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray op het Landgoed 
Geijsteren een wandeling met als thema paddenstoelen. De wandeling start om 

10:00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van Geysteren, Oostrumseweg 43.                                         
Deelname is gratis. Het is raadzaam een spiegeltje mee te brengen zodat u tijdens de wandeling de onderkant van de 
paddenstoelen kunt bekijken. 

 
Hoewel er praktisch het hele jaar door wel paddenstoelen voorkomen, is de 
herfst natuurlijk de beste tijd om ze te bekijken. Paddenstoelen blijven voor 
jong en oud tot de verbeelding spreken, die kleine wondertjes van moeder 
natuur. Paddenstoelen, zwammen, schimmels, allemaal hetzelfde?                                     
Of zijn er verschillen? 
 
Paddenstoelen zijn de “vruchten” van de “plant”  
(mycelium) die onder grond, in een boom of op een dode tak zit.                   
De paddenstoel moet sporen (zaad) maken en er voor zorgen dat de wind ze 
mee kan nemen naar een andere plek.               

 
De rol van de paddenstoelen in het ecosysteem is van groot belang.                             
Het is elk jaar weer een verrassing welke soorten zich laten zien en wanneer. 
Als het in de week voor de wandeling veel regent, kunnen we veel 
paddenstoelen vinden. De gidsen met hun geoefende ogen helpen u de 
bijzondere paddenstoelen te vinden en praten u bij over de 
verschijningsvormen en de rol van schimmels in de natuur.                                  
Wandel, kijk en geniet mee!  
 

  
 

 

 

 

Kienmiddag Zonnebloem Oicastrum. 
Wat was het fijn om zo veel gasten en vrijwilligers te mogen ontvangen op onze kien middag  in Gemeenschapshuis            
“De Wis” te Castenray. Na binnenkomst en ontvangst door het bestuur werd er eerst gezellig koffie gedronken met een 
heerlijke koek of cake. De prijzen stonden uitgestald op het podium, het was een lust om te zien, het zag er zo gezellig 
en mooi uit. Er waren prijzen te winnen voor 1 rijtje en daarna een volle kaart. Na enige rondes zat de spanning er goed 
in. Het was muisstil in de zaal en iedereen zat op het puntje van zijn stoel. Wanneer zou het laatste goede cijfer 
komen? Had er iemand kien geroepen, dan werd de kaart gecontroleerd, en kon men zich gereed maken voor de 
volgende ronde. Iedereen ging enthousiast met de gewonnen prijzen naar huis. Het was een gezellige middag.                                                        
Een middag om van na te genieten. Ook voor de vrijwilligers was er als verrassing een extra kien ronde. Een mooie prijs 
met een waardevolle bon! 

Maar dit alles was voor ons onmogelijk zonder deze geweldige sponsoren:  
Plus Supermarkt Venray- Bakker Vedder Venray - Slagerij Biermann Oostrum - Groente en Fruit Custers Oirlo. 
Bestuur, vrijwilligers en iedereen die een steentje heeft bijgedragen om deze middag mogelijk te maken voor onze 
gasten van de Zonnebloem BEDANKT! 
 
Bestuur, Vrijwilligers 
Zonnebloem Oicastrum. 
 



   Bezorg bezoekers én dieren                                                          
  een leuke dag in ZooParc Overloon! 
 

ZooParc Overloon is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om ons 
gedreven team van vrijwillige gidsen van Stichting Wildlife te versterken.                                              
Als vrijwilliger ga je onder andere toezicht houden in de doorloopgebieden in het park.  

Hierbij geef je bezoekers informatie en zorg je er tegelijkertijd voor dat de dieren zich op hun gemak voelen en niet worden 
gevoerd. 
  

“Je werkt samen met het enthousiaste team van medewerkers om het park nog beter, leuker, mooier en 
educatiever te maken!”   – vrijwilliger Fabiënne 
  

Daarnaast worden er ook rondleidingen, kinderfeestjes en themadagen verzorgd door onze vrijwilligers. 
Iedereen die enthousiast is over dieren en graag met mensen omgaat, kan zich aanmelden om vrijwillige gids te 
worden in ZooParc Overloon.  We zoeken mensen die zich een paar dagdelen per maand beschikbaar kunnen 
stellen. 
  

"Als ik zie na een kinderfeestje hoe de kinderen nagenieten en zeggen dat het hun leukste feestje was,                  
dan geniet ik ook!"                      – vrijwilliger Marco 
 
Opleiding tot vrijwillige gids 
Om met de nodige kennis en zelfvertrouwen aan de slag te kunnen gaan, krijgt iedere vrijwillige gids een gratis 
opleiding aangeboden door de stichting. Na het succesvol voltooien van de opleiding weten de gidsen alles wat 
er nodig is om als gids te kunnen werken. De opleiding start zo spoedig mogelijk en beslaat circa drie maanden. 
 

“Als kinderen maar zeker ook volwassenen me na afloop bedanken voor de leuke informatie dan verlaat ik aan 
het eind van mijn dienst met een glimlach het park.” – vrijwilliger Geert Jan 
 

Als educatieve vrijwilliger ben je onder andere in de doorloopgebieden in het park werkzaam. Je moet dus 
langere periodes achter elkaar kunnen staan en het niet erg vinden om in verschillende weersomstandigheden 
buiten te zijn. 

 "Een grote plus van het vrijwilligerswerk voor stichting Wildlife, is dat er 
door mijn 'werkzaamheden' ook verschillende 
natuurbeschermingsprojecten worden ondersteund." - vrijwilliger Lian 
 

Je moet minstens 17 jaar oud zijn, de Nederlandse taal beheersen en het 
leuk vinden om met bezoekers over dieren, natuur en natuurbescherming te 
praten. Als vrijwilliger ben je minimaal vier halve dagen per maand 
beschikbaar. Werktijden zijn altijd in overleg en worden in een rooster 
vastgelegd. 
 

 “Iedere keer is het afwachten wat voor groep mensen er komt. Je moet 
flexibel zijn en inspelen op de groep om het zo leuk en informatief mogelijk 
te maken. Het sociale contact met publiek van jong tot oud en daarbij mijn 
passie voor dieren maakt het geweldig om vrijwilliger te zijn in                             
Zooparc Overloon”                               – vrijwilliger Britt 

 
Enthousiast? 
Al enthousiast geworden, zin om de handen uit de mouwen te steken en niet vies van een nieuwe uitdaging?                                         
Op 2 november om 10.00) is er een informatiebijeenkomst in het park. Voor meer informatie of aanmelden: 
k.custers@zooparc.nl                                                                                                                                                                                 
 

"Ik heb het heel erg naar mijn zin in Zooparc Overloon of beter gezegd; ik voel me als een pinguïn in het water, als 
een halsbandpekari in de modder of als een palmgier in de lucht.                            
 
Het lijkt me ontzettend leuk om een nieuwe grote groep vrijwilligers te mogen begroeten, kom je ook een 
kijkje nemen tijdens onze informatiedag?" – vrijwilliger Theo 
 



Nacht van de nacht in de Boshuizerbergen 
 

Op zaterdag 26 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een nachtavontuur in 
natuurgebied de Boshuizerbergen voor volwassenen én kinderen.                                                             

Deze nachttocht start tussen 19:30 en 20:30 uur. De activiteit duurt tot maximaal 22:30 uur. Liever geen zaklampen 
mee, we willen tenslotte genieten van het donker. Het startpunt is op de Zuiderbergweg te Oostrum                                                                    
(parkeren in de bermen van de zandweg). Kosten: vrijwillige bijdrage. 

 
Wat is de Nacht van de Nacht ? 
 

De Nacht van de Nacht is een 
jaarlijks terugkerend evenement 
eind oktober.                                              

Tijdens de Nacht van de Nacht 
worden op honderden plaatsen 
in Nederland activiteiten 
georganiseerd die de schoonheid 
van echte duisternis 
benadrukken.                                                       

IVN Geysteren-Venray 
organiseert het nacht-van-de-
nachtevent dit jaar in de 
Boshuizerbergen.  

Wat gaan we doen? 
Op zaterdagavond 26 oktober is een gedeelte van het natuurgebied de Boshuizerbergen tussen 19:30 en 22:30 uur 
opengesteld voor een rondwandeling in het donker. Stichting het Limburgs Landschap, beheerder en eigenaar van het 
gebied, heeft hiervoor toestemming gegeven. Wat is er spannender dan een nachtelijke route tussen de geheimzinnige 
jenerverbesstruiken van dit unieke natuurgebied? De route is goed gemarkeerd, zodat niemand in het donker 
verdwaalt. Tijdens de tocht worden de deelnemers verrast met een aantal leuke activiteiten, zoals een spannend 
verhaal, lokken en bekijken van nachtvlinders, de sterrenhemel bekijken met een telescoop (als het niet bewolkt is), 
informatie over uilen, en werken met je zintuigen.  
Op de start/finishplaats, waar een aantal vuurkorven staat, zal ook een stand staan met koffie, thee, warme chocomel 
en gluhwein.   
 
De nacht is niet meer duister 
In een geïndustrialiseerd gebied als West-Europa is het bijna onmogelijk om nog plekjes te vinden waar de hemel echt 
donker is. Dat geldt al helemaal voor ons land. Lichtvervuiling vormt, net zo goed als lawaai en stank, een aanslag op het 
milieu. Niet alleen mensen hebben last van te veel licht. Voor de meeste dieren is het een ramp.  
Duisternis is een van de oerkwaliteiten van het buitengebied, net als stilte en ruimte. De aanblik van een sterrenhemel is 
voor veel mensen heel belangrijk. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 
sterren te zien. Door lichtvervuiling zijn in veel steden echter nog maar zo’n 50 sterren zichtbaar. 
Met de Nacht van de Nacht willen we mensen laten genieten van de donkere nacht en dit onderwerp breed onder de 
aandacht brengen. 
 
 



 

Kleindierenshow met hanen-kraaiwedstrijd 

Kleindieren Sportfokkers Vereniging(KSV) Venray eo organiseert op zaterdag 26 
oktober en op zondag 27 oktober een kleindierenshow in Oostrum met op zondag 
een hanenkraaiwedstrijd. Tijdens de show zijn uiteenlopende kleine dieren,van 
konijn tot duif en van hoender  tot watervogel te zien. Ook is er een uilenshow 
waarbij zeker vijftien verschillende uilen te bekijken zijn. 

Op zondagmorgen 27 oktober om 11.30 uur zien de hanen het licht en mogen ze zoveel kraaien als ze willen.                                  
Vier hanen op een rijtje en hij die de meeste keren kraait binnen 10 minuten is de winnaar, dat is de inzet van de 
wedstrijd.Het publiek kan een gokje wagen. 

Voor de kinderen is er een knuffelhoek,waar aaibare konijnen en kippen te knuffelen zijn.Ook wordt er een tombola 
georganiseerd waarbij voor de kleintjes altijd een prijs is te winnen.In de tentoostellingsruimte is ook een vijver aangelegd 
en een volière met gezelschapsdieren. 

De kleindierenshow vindt plaats in de showroom van Wilms Bestratingen en Tuinideeën in Oostrum.                                  De 
show duurt op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.                                              De toegang 
is gratis en er is ruime parkeergelegenheid.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAVE THE DATE 
 
 

De wereld verandert in een rap tempo, maar elkaar helpen is van alle tijden. 
En wat geeft een beter gevoel dan van betekenis zijn voor elkaar? 

En het begint bij JOU! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wees welkom op de feestelijke lanceringsavond  
van een nieuw vrijwilligersplatform door en voor Oostrum  

In verband met het organiseren van hapjes en drankjes, zien we je aanmelding graag voor 23 oktober 
tegemoet. 

 
31 OKTOBER 2019 vanaf 19.30 uur 

in d’n Oesterham OOSTRUM 

 

Met vriendelijke groeten, 

Leonie, Clemens en Geert 

 
p.s. voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar mensen in je omgeving, deel 

het voort! 

Meld je aan bij Leonie (06 23130071) 

 

 

 

 



                                                                                BP Well 
                                                                                  

                                                           Moleneind 19 
                                                                      5855 CB  Well 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TÜV onderzoek heeft bevestigd: 
 

…meer kilometers per tank 
 

… meer vermogen 
 

… minder uitstoot 
 
 

 

 
 

 Zie voor de TÜV certificaten www.bpwell.nl   
 

 BP Ultimate 98 E5  
=  

Dé perfecte vervanger als je niet op  
Euro 95 E10 kunt of wilt rijden 

 



 
 

 
 

Op woensdag 30 oktober gaan we voor u een heerlijk 
 
 
 

‘Herfstmenu’   bereiden 
 
 
 

De kosten voor dit etentje bedragen € 7,50 per persoon. Graag bij opgave te voldoen. 
U kunt zich via de inschrijfstrook tot en met 26 oktober opgeven. 
 
 
Niet vergeten.....    ‘Samen eten is olie voor de vriendschap’ 
       
   
              Graag tot ziens.      De vrijwillige megjes uut de keuken. 
 
 
 
Kijkt u ook eens op onze mooie website. www.oesterham.nl 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:___________________________________________________ 
 
Komt met  _________    perso(o)n (en)    Wil(len) graag aansluiten aan de dis op  30 oktober. 
 
Wilt u er voor zorgen dat u uiterlijk om 12.00 uur aanwezig bent? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit formulier, met het bedrag  inleveren tot en met  26 oktober bij Dorpscentrum D’n Oesterham 



   Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 

Sportvereniging Oostrum 
  

Datum:  24 oktober 2019 
Tijd:   21:00 
Plaats:  Kantine Sportpark de Spar 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d. 4 oktober 2018 
 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2018-2019. 
 

5. AVG update. 
 

6. Financiële verslagen seizoen 2018-2019, deze verslagen en de begroting zullen 1 uur voor de 
vergadering ter inzage in de kantine worden gelegd, maar kunnen ook vanaf  12 oktober 2019 bij 
de penningmeester via mail marcel.linskens@svoostrum.nl  worden opgevraagd. 

 
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 

 
8. Begroting 2019-2020 

 
9. Aanpassing bestuursstructuur. 

 
10. Bestuursverkiezingen 

• Bestuur SVO 
o Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Job Euwes 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Linskens (Penningmeester) 

 
• Bestuur afdeling voetbal 

o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Marcel Holtackers (voorzitter) 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Hans Custers (technische zaken) 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Roy Willems (technische zaken) 
o Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: May van Rooij (secretariaat) 
o Kandidaat bestuurslid: Bas Kessels (voorzitter Jeugd) 
 

 
Door de leden kunnen tot uiterlijk drie dagen voor de vergadering kandidaten voor bestuursfuncties 
voorgedragen worden. Dit dient te gebeuren onder overlegging van een door het kandidaat-bestuurslid 
en drie leden ondertekende verklaring, dat hij of zij bij verkiezing, deze functie ook zal aanvaarden 
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting vergadering. 
 
De notulen en jaarverslagen zijn vanaf 12 oktober op de site www.svoostrum.nl beschikbaar. 
Afmeldingen bij: M. Linskens marcel.linskens@svoostrum.nl  



SVO   VOETBAL 
 
 

Jeugd    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 19 oktober 2019    
S.V. Oostrum JO13-1G  -  ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 8-1  
S.V. Oostrum JO11-1 Volkel JO11-1 4-0  
Hegelsom JO9-1G S.V. Oostrum JO9-1 5-5  
    
Programma    
 
zaterdag 26 oktober 2019    
ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2   -   S.V. Oostrum JO19-1 16:00  
S.V. Oostrum JO17-1G ST Koningslust/Grashoek JO17-1 14:30  
S.V. Oostrum JO15-1 DSV JO15-1 13:30  
Leunen JO15-2 S.V. Oostrum JO15-2G 12:30  
S.V. Oostrum JO13-2 SV Venray JO13-5 10:00  
Wittenhorst JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 09:45  
SJVV JO11-2G S.V. Oostrum JO11-2G 10:30  
RKVB JO11-1 S.V. Oostrum JO11-3G 10:00  
S.V. Oostrum JO10-1 Sportclub Irene JO10-2 09:00  
FCV-Venlo JO10-3 S.V. Oostrum JO10-2G 11:00  
S.V. Oostrum JO10-3G Montagnards JO10-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO9-1 SV Venray JO9-2 11:00  
Volharding JO9-2 S.V. Oostrum JO9-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO8-1 Merselo JO8-1 11:00  
FCV-Venlo JO8-4 S.V. Oostrum JO8-2G 09:00  
S.V. Oostrum JO7-1G/JO7-2G HRC'27/Stormvogels'28 JO7-1/JO7-2 10:00  
S.V. Oostrum WaVo Melderslo WaVo 16:00  
    
    

Senioren    
 
Uitslagen    
 
zaterdag 19 oktober 2019    
S.V. United Vet. S.V. Oostrum Vet. 2-6  
zondag 20 oktober 2019    
BVV'27 1 S.V. Oostrum 1 0-4  
    
Programma    
 
zaterdag 26 oktober 2019    
S.V. Oostrum Vet. SVS Vet. 17:00  
zondag 27 oktober 2019    
S.V. Oostrum 1 Hegelsom 1 14:30 Pupil van de week Simon Jaspers 
SSS'18 3 S.V. Oostrum 2 12:30  
Leunen 4 S.V. Oostrum 3 11:00  
S.V. Oostrum 4 SV United 4 10:00  
S.V. Oostrum VR1 Volharding VR2 11:30  
 



                        Activiteitenkalender   2019 
                          Kijk voor de Digitale kalender op: www.dorpsraadoostrum.nl/kalender

  

OKTOBER  
  
25 Najaarscompetitie TCO
27 Geamelijk optreden vanaf 14.30 uur bij de BIT AZK/Ut Göt
27 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
28 Computeren & Bewegen KBO
30 Vrijwilligersfeestavond Parochie (Bowling 20.00 uur) Kerkbestuur

  

NOVEMBER  
  
1 Najaarscompetitie (Inhaaldagen) TCO
2 Uitwisseling met de Gagel (Wanssum) TCO
4 Creamiddag & Bewegen KBO
5 Themamiddag Diëtetiek KBO
6 Inloopmorgen KBO
7 Spellenavond ZijActief
8 Najaarscompetitie (Inhaaldagen) TCO
8 Jaarvergadering (Back in Time) De Karklingels
10 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
11 Computeren & Bewegen KBO
12 Kienen KBO
13 Inloopmorgen KBO
14 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
15 Najaarscompetitie (Inhaaldagen) TCO
16 Herfsttoernooi TCO
18 Creamiddag & Bewegen KBO
19 Pilates ZijActief
20 Inloopmorgen KBO
22 Zittingsavond (D’n Oesterham) De Karklingels
23 Zittingsavond (D’n Oesterham) De Karklingels
24 Intocht Sinterklaas Decembercomité
24 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
25 Computeren & Bewegen KBO
27 Inloopmorgen KBO

  

DECEMBER  
  
2 Creamiddag & Bewegen KBO
3 Pepernotenavond ZijActief
4 Inloopmorgen KBO
8 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum
9 Computeren & Bewegen KBO
10 Kienen KBO
11 Kerstviering De Zonnebloem
16 Creamiddag & Bewegen KBO
18 Kerstviering KBO
18 Inloopmorgen KBO
19 Kerstavond ZijActief
21 Dinnershow SMT goes Classic SMT
22 Gezellig Zondagmiddag (14.00 - 16.00) in de Watermolen Servicepunt Oostrum


